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Norges forhold til og arbeide i internasjonale organisasjoner har 
fått stadig større oppmerksomhet de siste årene både i 
nyhetsmedia og i politiske organer. stikkord som OECD, GATT, EFTA 
og ikke minst EF går igjen daglig. Utviklingen i EF og Norges 
holdning til denne ble ikke et sentralt tema i 
stortingsvalgkampen, men desto viktigere for det nye Stortinget. 
Vi ser at norske myndigheter deltar generelt med positiv vilje 
til liberalisme i alle de nevnte organisasjonene og at det i 
neste omgang kan være vanskelig å styre de konkrete prosessene ut 
fra nasjonale interesser. Gjennom GATT-panel har vi fått erfare 
at internasjonale forpliktelser kan medføre overraskende 
konsekvenser. Ved forhandlinger om nye samarbeidsformer eller 
samarbeidsområder er det derfor viktig både å klargjøre egne 
målsetninger for deltakelse, og at man vurderer "kostnadene" med 
det man oppnår. "Markedsverdien" på "troverdighet" er i denne 
sammenhengen trolig størst ved festtalen. 

I dette notatet gir konsulent Bjørn Strøm en fyldig oversikt over 
de viktigste elementene og hendelsene som har ledet fram til den 
dagsaktuelle situasjonen for EF- og EFTA-landene. 
Han peker på de noe ulike målsettinger norske politikere kan ha 
for norsk internasjonalt samarbeide og at det kan være flere 
strategier å velge mellom. 
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1. BAKGRUNN 

1.1. Handelsavtalene 

Handelsavtalene Norge og de andre landene i EFTA inngikk med EF i 

1973 med hensikt å etablere et vesteuropeisk frihandelsområde for 

industrivarer var i 1984 gjennomført med hensyn til avvikling av 

overgangsordninger (01.04.84). På denne bakgrunn kom ministre 

(utenriks-/handelsministre) fra EF- og EFTA-land og 

representanter fra EF-Kommisjonen sammen i Luxembourg i april 

1984. 

1.2. Luxembourg-erklæringen 

Møtet i Luxembourg munner ut i en slutterklæring der man erklærer 

seg fornøyd med de resultater som er oppnådd i forhold til 

gjennomføringen av frihandel med industrivarer. Videre trekker 

ministrene opp retningslinjene for 11 å fortsette, utdype og utvide 

samarbeidet innenfor og utenfor rammen av frihandelsavtalene. De 

områder som i særlig grad måtte bearbeides for å utvikle 

samarbeidet var: 

- harmonisering av standarder. 

- avvikling av tekniske handelshindringer 

- forenkling av grensekontroller 

- opprinnelsesregler 

- avvikling av urimelig handelspraksis 

- statlige støtteordninger som strider mot frihandelsavtalene. 

Det heter i erklæringen at ministrene følte seg overbevist om at 

det "vil vise seg mulig å finne velbalanserte løsninger basert på 

gjensidighetsprinsippet i frihandelsavtalens ånd". 

Det ble i samme erklæring pekt på at utviklingen hadde medført at 

det i ''særdeleshet" var påkrevd med samarbeide innen forskning og 

utvikling, og da på felter som: 
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- telekommunikasjon 

- informasjonssystemer 

- nye audiovisuelle media 

- bevegelighet av europeiske forskere. 

Det ble også understreket at samarbeidet og konsultasjoner på en 

del viktige politiske og økonomiske områder burde intensiveres. 

De områder det blir pekt på i erklæringen er: 

- transport 

- landbruk 

- fiske 

- energi 

- arbeidsvilkår 

- sosial beskyttelse 

- kultur 

- forbrukerbeskyttelse 

- miljøspørsmål 

- turisme 

- intellektuell eiendomsrett. 

Denne slutterklæringen åpner for samarbeid på en rekke områder 

mellom EFTA og EF. Det er stor bredde med hensyn til de sektorer 

som nevnes som potensielle samarbeidsområder, og hvor noen 

områder ligger nært knyttet til handelspolitikk og 

handelsavtalene, mens andre områder ligger kl~rt utenfor det 

handelspolitiske. Denne erklæringen danner basis for arbeidet mot 

et europeisk økonomisk rom (European Economic Space - EES) som 

består av EFTA- og EF-området 

Arbeidet med oppfølging av Luxembourg-erklæringen skulle føres 

videre gjennom EFTA/EF - kontaktgrupper på høyt embedsmannsnivå. 

Den politiske oppfølgingen skulle skje ved årlige kontaktmøter 

mellom EFTAs utenriks- og handelsministre og ledelsen av EF

Kommisj onen. 
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1.3. Enhetsakten 

Ratifiseringen av Enhetsakten (1987) og arbeidet med 

virkeliggjørelsen av "det indre marked" med tidsfrist ved 

utgangen av 1992 medførte at EF på sin side hadde skaffet seg 

myndighet på de fleste av de områder som blir ramset opp i 

Luxembourg-erklæringen. EF utviklet og har under utvikling 

politikk og programmer som i stor grad dekker disse spørsmål. 

EFTA hadde derimot ikke kompetanse i noen av disse spørsmål, og 

det var her opp til det enkelte EFTA-medlem hvordan både 

tilpasningen til "det indre marked" og samarbeidet med EF skulle 

utvikle seg. 

1.4. Rodos-møtet 

EF-toppmøtet på Rodos i slutten av 1988 tok bl. a. for seg 

problemstillinger knyttet til ikke-medlemsland. Det ble erklært 

vilje til å prioritere samarbeidet med EFTA-landene på bakgrunn 

av Luxembourg-erklæringen. Denne prioritering må sees på bakgrunn 

av at EFTA-landene både er EF-landenes naboer, deres største 

eksportmarked og nærmeste politiske allierte. 

1.5. "Strasbourg-utspillet" 

Jacques Delers, presidenten for EF-kommisjonen, kom i en tale i 

Strasbourg i januar 1989, inn på forholdet mellom EFTA og EF. 

Innholdet i Delers budskap var i hovedtrekk at EF ønsket EFTA

landene velkommen til samarbeid på basis av Luxembourg-

erklær ingen. Videre ble det i talen pekt på de alternativer EFTA

landene måtte forholde seg til. 

Det utspillet Delers her kom med er faktisk med å setter 

dagsorden for EFTA-landene med hensyn til forholdet til EF, og 

tilpasningen til "det indre marked". Delers utspill må sees i lys 

av at arbeidet innen EFTA og i EFTA-landene neppe kunne betraktes 

som tilstrekkelig med hensyn til utvikling og tempo sett fra EFs 

synsvinkel. Delers innspill må betraktes ut fra at EF kunne 

risikere å komme i den situasjon at de måtte forhandle med alle 
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EFTA-land om utvidelse av handelsavtalene, og om avtaler på 

områder av "ikke-handelsmessig" karakter. Dessuten kunne EF 

risikere søknader fra EFTA-land om medlemsskap. Det siste 

aspektet, medlemsskapsforhandlinger, er noe EF ikke var særlig 

innstilt på før etter at "det indre marked" var etablert. 

Delors så i første omgang to alternativer. For det første å bygge 

ut frihandelsavtale systemet på hovedsaklig bilateralt grunnlag 

og etablere et frihandelsområde mellom EFTA og EF. Det andre 

alternativet som han skisserte var et nytt og mer strukturert 

partnerskap. Det forutsatte felles beslutningsinstitusjoner og 

felles administrative institusjoner for å gjøre dette fellesskap 

mer effektivt og for å løfte den politiske dimensjonen på 

samarbeidet i den økonomiske, sosiale, finansielle og kulturelle 

sfære. 

Delors understreket imidlertid at mulighetene ville endre seg 

hvis EFTA styrket sin organisasjon. Da ville rammen for 

samarbeidet hvile på to pilarer - EFTA-organisasjonen og EF

organisasjonen. Hvis dette ikke var mulig ville man være nødt til 

å la samarbeidet basere seg på EFs regler og lover. 

Et punkt ble imidlertid gjort helt klart i Delors tale: EF og 

"det indre marked" baseres på en tollunion. Spørsmålet som Delors 

stiller, og lar stå ubesvart, er om EFTA-landene er forberedt på 

å underkaste seg den felles handelspolitikk som en tollunion 

også vil kreve av disse som ikke-medlemmer. Videre stiller han 

spørsmål om EFTA-landene er villig til å innarbeide i sin 

lovgivning de regler som må til for å sikre "de fire friheter" -

og som en konsekvens de beslutninger som fattes av EF-domstolen. 

Spørsmålsstillingen refererer seg dessuten til forholdet til 

statsstøtte og til sosiale forhold. 

Denne talen krevde et utspill fra EFTA-medlemmene, eller helst et 

utspill fra et samlet EFTA. De alternativer Delors hadde pekt ut 

kan oppsummeres som: 
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- videreutvikling av frihandelsområdet for industrivarer 

- integrasjon mellom EFTA og EF på basis av tanken om tollunion 

- styrking av EFTA i retning av større overnasjonalitet og et 

bipolært samarbeid EF - EFTA ("to-søyle samarbeide") 

1.6. Oslo - møtet 

14. og 15. mars 1989 hadde regjeringssjefene i EFTA-landene topp

møte i Oslo. Dette møtet munnet ut i en erklæring som siden har 

gitt opphavet til navn som "Oslo-prosessen" og "EFTA-strategien". 

Denne erklæringen kan betraktes som svaret på Delors utspill i 

Strasbourg-talen. 

Innholdet i erklæringen er i all hovedsak basert på målsetningen 

om økt økonomisk integrasjon mellom EFTA og EF. Erklæringen er 

meget tilbakeholden med å konkretisere virkemidler for denne 

integrasjon. 

Det blir imidlertid slått fast at grunnlaget for et samarbeid 

mellom EFTA og EF er fundamentert på følgende elementer: 

- en felles kulturell arv, 

- fundamentale demokratiske verdier, 

- menneskerettigheter, 

- geografisk nærhet, 

- gjensidig avhengighet på områder som: 

- industri, 

- handel, 

- teknologisk utvikling. 

Det bekreftes en vilje til på bakgrunn av Luxembourg erklæringen 

fra 1984 å skape et "enhetlig og dynamisk europeisk økonomisk 

område". De nye områdene som det dels blir konstatert samarbeide 

på eller hvor samarbeid er nært forestående er: 

- forskning og utvikling, 

- liberalisering av handel med tjenester, 

- utdanning, 
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- miljøvern, 

- kapitalbevegelse, 

- ulike aspekter ved fri bevegelse av personer. 

Dermed dekker erklæringen både de områder Delors pekte på i sin 

tale, og de områder hvor EF samarbeidet skal intensiveres i 

arbeidet med å realisere "det indre marked". Når det gjaldt den 

institusjonelle utfordringen som dette samarbeidet utgjør med 

hensyn til EFTA-landenes stilling innenfor det europeiske 

økonomiske rom blir svaret på Delors utfordring langt mer uklart. 

Det blir uttrykt følgende i Oslo-erklæringen: 

"Vi gir vårt positive svar til Delors initiativ og erklærer 

oss rede til sammen med EF å undersøke måter for å oppnå et 

mer strukturert fellesskap med felles beslutningsprosesser 

og felles administrative institusjoner med sikte på å gjøre 

vårt samarbeid mer effektivt". 

Det heter også at EFTA-landene er "villige til å granske ulike 

alternativer og måter å styrke de institusjonelle bånd mellom 

EFTA-landene og EF på. Vi vil ikke utelukke noen slike 

alternativer fra vår framtidige dialog med EF". 

Det er på det rene at EFTA-landene her stod overfor et problem. 

De fleste av medlemsstatene i EFTA er ikke medlemmer i EF på 

grunn av en utenrikspolitisk forankring som ikke kan kombineres 

med deltagelse i internasjonalt samarbeid i retning av en 

politisk union. Sveits er kanskje ytterpunktet i så måte, men 

både Finland, Østerrike og Sverige er bundet, enten internt eller 

i forhold til andre stater, til nøytralitet. Felles for alle 

EFTA-land er at deltagelse i samarbeid med en klar overnasjonal 

avgjørelsesprossedyre er problematisk. 

Som et første steg peker "Oslo-erklæringen" på tiltak for økt 

integrasjon som er uproblematiske i forhold til nasjonale 

politiske bindinger: 
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- tidlig informasjonsutveksling av lovgivning under forberedelse, 

- fastlagte konsultasjonsprosedyrer, 

- gjensidig godkjennelse av likeverdig lovgivning. 

Det ble videre pekt på de mer problematiske områder som: 

- felles beslutningsprosess, 

- pålitelige kontroll- og lovgivnings- og håndhevelsesprosedyrer, 

- felles mekanismer for bilegging av tvister. 

"Oslo-erklæringen" er som svar på EFs utspill klart i forhold til 

de områder samarbeidet skal omfatte. Problemet man står overfor 

er institusjonaliseringen av dette samarbeidet, og hvor tett 

samarbeidet kan bli i praksis. 

1.7. Møtet i Brussel 20. mars 1989 

20. mars ble det holdt et ''informasjonsmøte" mellom ministre fra 

EFTA, EF og EF-kommisjonen. Fra norsk side deltok både 

utenriksministeren og handelsministeren. I dette møtet ble det 

diskutert omfanget av den bredde og dybde samarbeidet skulle ha 

med hensyn til "det indre marked" på bakgrunn av: 

- fri bevegelse av varer, 

- fri bevegelse av tjenester, 

- fri bevegelse av kapital, 

- fri bevegelse av personer. 

Konklusjonen på møtet kan i hovedsak oppsummeres som at det ble 

enighet om å arbeide videre med de spørsmål "Oslo-erklæringen'', 

Delors tale og Rodos-møtet reiste på basis av Luxembourg

erklær ingen. Det videre arbeidet skulle følges opp av 

arbeidsgrupper på EFTA- EF-nivå og nasjonalt. 
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1.8. EFTAs Ministerrådsmøte i Kristiansand 

EFTAs Ministerråd møttes i Kristiansand 13. og 14. juni 1989, og 

handelsminister Jan Balstad var norsk representant og vert for 

møtet. Til tross for at en samlet norsk presse karakteriserte 

møtet som mislykket i forhold til de forventninger som var skapt 

etter "Oslo-møtet" i mars, ble det pekt på en del nye områder som 

skulle utredes som samarbeidsområder med EF. Disse var: 

- nye teknologier og tjenester, 

- små og mellomstore bedrifter, 

- turisme, 

- statistikk. 

Dette er alle områder som kommer inn under EFs arbeid med 

realiseringen av "det indre marked". 

Erklæringen fra "Kristiansand-møtet" kan beskrives som en 

oppsummering av arbeidet fram til dette tidspunkt. Det ble 

understreket at det var to prosesser under arbeid - en for å 

oppfylle intensjonene i Luxembourg-erklæringen (EES} og en for å 

styrke det institusjonelle samarbeidet. Videre ble det lagt vekt 

på å styrke EFTA-sekretariatets ressurser. Det ble også framsatt 

ønske om forhandlinger mellom EFTA-landene og EF i 1990 om åpning 

av det offentlige innkjøpsmarkedet med hensyn til varer og bygg 

og anlegg. Av de resultater i forhold til EFTA-EF prosessen som 

ble betraktet som oppnådd i Kristiansand var: 

- at tilleggsprotokoller knyttet til EFTA-landenes handelsavtaler 

var sluttforhandlet. Innholdet var avvikling av eksisterende og 

forbud mot nye eksportrestriksjoner i EFTA-EF-handelen. 

- at man var kommet til sluttfasen i forhandlingene om EFTA

landenes deltagelse i TEDIS (program for utveksling av 

elektroniske handelsdata), 

- multilateral avtale mellom EFTA-landene og EF om utveksling av 

informasjon om tekniske forskrifter. 
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Videre ble det konstatert framgang med hensyn til: 

- forberedelsene i EFTA-landene med hensyn til å avvikle 

statsstøtte som virket handelsforvridende, 

- liberalisering av handel med fisk. 

I forlengelsen av ministerrådsmøtet i Kristiansand ble det holdt 

et møte mellom EFTA-ministrene og Henning Christophersen 

(visepresident i EF-kommisjonen) hvor det ble avgitt en 

erklæring. Denne erklæringen var i det alt vesentlige en 

oppsummering av samme forhold som erklæringen fra Ministerrådet, 

og hvor forskjellen i hovedsak er at Christophersen også sier seg 

fornøyd med utviklingen fram til dette tidspunkt. 

2. ANNEN AKTIVITET PÅ DET INTERNASJONALE PLAN 

Verken norsk tilpasningspolitikk eller EFs politikk kan 

betraktes uavhengig av annen internasjonal samhandling. På det 

handelspolitiske område er Norge tilsluttet GATT (Generalavtalen 

for toll og handel), og vi er også medlemmer av OECD 

(organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid). 

2 .1. GATT 

I GATT-sammenheng utvikles regler for internasjonal samhandel 

gjennom forhandlingsrunder. I 1986 startet man den 8. 

forhandlingsrunden ("Uruguay-runden"), og tempoplanen tilsier at 

den skal sluttføres i 1990. Tematisk er denne forhandlingsrunden 

knyttet til handel med tekstiler, intellektuell eiendomsrett og 

handel med landbruksvarer. Vi ser her klare paralleller til 

områder som EF utvikler politikk på i forhold til "det indre 

marked", og som kan bli aktuelle emner for en sektorvis 

tilpasningspolitikk mellom EFTA og EF. Fra norsk side har 

landbrukssektoren blitt betraktet som et område hvor tilpasning 

til EF ikke er aktuelt, men i GATT sammenheng har Norge sluttet 

seg til et vedtak hvor en liberalisering i handelen med 

landbruksvarer forutsettes. Dette er imidlertid fulgt opp av en 

stemmeforklaring hvor Norge tar forbehold med hensyn til å føre 
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en landbrukspolitikk basert på en rekke "ikke-handelsmessige" 

forhold. Dette betyr at man fra norsk side forbeholder seg retten 

til å føre en nasjonal landbrukspolitikk for å nå samfunnsmessige 

mål. 

GATT har også def inert reglene for hvilke kriterier et 

frihandelsområde skal innfri, hvordan en tollunion skal utformes, 

og hva som er minimumskrav til en handelsavtale. Målsetningen for 

GATT er å avvikle toll og andre restriksjoner i samhandelen 

mellom stater. Det har gjennom GATTs historie funnet sted en 

omfattende tollreduksjon i GATT-området. Fra 1960 til 1972 har 

den gjennomsnittlige EF-toll blitt redusert med ca. 50%, noe som 

har redusert betydningen av tollunionen, og frihandelsavtaler 

mellom EF og andre stater. Utviklingen går i retningen av et 

frihandelsområde for industrivarer for alle de industrialiserte 

stater som er medlem i GATT. 

2.2. OECD: 

I OECD-sammenheng arbeides det for økt økonomisk vekst, høy 

sysselsetting og økt levestandard. I utgangspunktet var 

org~nisasjonen et europeisk samarbeidsprosjekt knyttet til 

Marshallhjelpen {OEEC). På begynnelsen av 1960-tallet ble 

organisasjonen utvidet til det vi i dag kjenner som OECD hvor 

ikke-europeiske industrinasjoner kom med. 

Også i OECD-regi har handel med landbruksvarer vært i søkelyset. 

Det er blitt gjennomført en analyse hvor man har målt 

landbruksstøtten i forhold til en målefaktor {PSE = producer 

subsidy equivalent). Resultatene av dette arbeidet foreligger 

ikke i sin fulle bredde. Det er imidlertid tegn som tyder på at 

beregningene for Norge vil gi utslag på linje med eksempelvis 

Japan. I 1987 konkluderte Ministerrådet i OECD at medlemslandenes 

landbrukspolitikk måtte reformeres for å skape større og mer 

balansert internasjonal handel med landbruksvarer. 

Det er dermed klare paralleller til de skritt EF tar i sin 

landbrukspolitikk og til det som skjer i andre internasjonale 
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organisasjoner. I forhold til den utvikling det har vært i norsk 

politikk overfor EF er det imidlertid intet som i dag tyder på at 

Norge vil tilpasse seg EFs landbrukspolitikk. På den annen side 

er det klart at tilpasning til EF, enten i regi av EFTA eller ved 

andre instrumenter, kan støte på det problem at disse spørsmål 

vil trenge seg på i forhold til aktiviteten i GATT og OECD. 

3. NORGE OG TILPASNINGEN 

Norges forhold til EF har ikke vært gjenstand for bred debatt 

siden før folkeavstemningen i 1972. Handelsavtalen fra 1973 har i 

dette tidsrommet vært bærebjelken i forholdet mellom Norge og EF. 

Luxembourg-erklæringen fra 1984 markerer avviklingen av de siste 

restene av overgangsordninger med hensyn til frihandelsavtalens 

bestemmelser, og et ønske om et utvidet samarbeid med 

utgangspunkt i frihandelsområdet. 

Enhetsakten fra 1987 og planen om realisering av "det indre 

marked" fra 1993 har ført til intensivering av bestrebelsene for 

å få til et bredere samarbeid mellom EFTA og EF i særdeleshet, og 

innen en europeisk sammenheng i alminnelighet. 

St. meld. nr. 61 (1986-87) er det første stortingsdokument siden 

1973 som i sin helhet vies spørsmål knyttet til EF. Denne 

meldingen legger forholdsvis mye vekt på spørsmål knyttet til det 

utenrikspolitiske samarbeid i EF, men trekker også inn 

problemstillinger på en lang rekke andre felter. 

Hovedkonklusjonene i meldingen med hensyn til mål for en norsk 

Europa politikk var: 

- å unngå nye handelshindringer, 

- å utnytte de muligheter som skapes innenfor samarbeidet om 

forskning og utvikling 

- å fremme norske interesser overfor det utenrikspolitiske 

samarbeidet innen EF. 
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Virkemidler for å fremme disse mål kan oppsummeres som: 

- økt norsk innsats i etablerte samarbeidsfora med EF, 

- utvidet kontakt og konsultasjon med EFs organer, 

- opprettelse av en egen norsk delegasjon ved EF-hovedkvarteret 

(utskilt fra den norske ambassade i Belgia), 

- styrke den interne norske samordning gjennom en egen 

statssekretær gruppe, 

- opprette et utvalg underlagt Utenriksdepartementet med 

deltagelse fra arbeids- og næringsliv og berørte departementer. 

Alle disse tiltak kunne uproblematisk gjennomføres innenfor 

rammen av den nåværende tilknytningsform med EF. 

Et gjennomgående trekk i regjeringsdokumenter er at spørsmål 

knyttet til EF er blitt en integrerende del i all 

saksframstilling på svært mange områder. Både Forskningsmeldingen 

{St. meld. nr. 28 (1988-89) og Næringsmeldingen {St. meld. nr. 53 

{1988-89) behandler forhold knyttet til Norge og EF. 

stortingsmelding nr. 63 {1986-87) "Om enkelte handelspolitiske 

spørsmål" behandler forholdet til Europa i alminnelighet og 

forholdet til EF i særdeleshet med hensyn til norsk 

utenrikshandel. I mai 1989 behandlet Stortinget EF-spørsmålet på 

bakgrunn av en redegjørelse fra handelsministeren om den prosess 

som var iverksatt gjennom EFTA. For første gang siden tidlig på 

1970-tallet ble det fra enkelte hold reist grunnleggende spørsmål 

i forhold til vår tilknytningsform. 

Norge har til nå spilt en sentral rolle i det samlede 

tilpasningsarbeidet gjennom EFTA, hovedsaklig i kraft av at man 

har hatt formannsvervet i Ministerrådet i den perioden da både 

Oslo-erklæringen så dagens lys og under Ministerråds møtet i 

Kristiansand. 

En situasjon der Norge spiller en aktiv rolle innen 

internasjonalt samarbeid og i internasjonale organisasjoner er 

ikke noe nytt. Tradisjonelt har Norge vært meget aktiv innenfor 
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disse områder, noe som er synliggjort særlig innenfor FN

systemet. 

Det er imidlertid ikke bare innen EFTA det blir arbeidet med 

spørsmål som relaterer seg til EF og utviklingen av EFs "indre 

marked". Også i regi av Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd er det 

arbeidet med problemstillinger knyttet til utviklingen i Europa. 

Dette må sees på bakgrunn av at det innen Norden er utviklet 

samarbeid på flere områder, samt at Danmark både er medlem av 

Nordisk Råd og EF. 

Når det gjelder det arbeidet som regjeringen har startet i 

forbindelse med tilpasningsarbeidet gjennom EFTA er det vanskelig 

å eksakt vurdere dette. Det som imidlertid er klart er at man 

tilstreber en høy grad av økonomisk integrasjon med vekt på 

Luxembourg-erklæringens formulering om et europeisk økonomisk 

rom. Det heter i en melding fra statsministerens kontor 21. 

september 1989 at det fra norsk side er lagt vekt på at en 

framtidig ordning må: 

- gjenspeile partenes likeverdighet i EES, 

- sikre EFTA-landene reell innflytelse over lovgivningsprosedyren 

innenfor EES, 

- gi EFTA-landene rett til å fremme egne initiativ. 

Videre pekes det på behovet for å skape de nødvendige 

institusjoner med den nødvendige myndighet for å overvåke dette 

partnerskapet. 

4. NORSKE MÅLSETNINGENE I FORHOLD TIL EF 

De mål som er satt for norsk Europa politikk kan oppsummeres i to 

kategorier. For det første målsetninger av handelspolitisk 

karakter som best illustreres ved arbeidet i retning av økt 

frihandel og arbeidet for å beholde og utvide markedsadgangen til 

EF-området. For det andre spørsmål som er til dels beslektet med 

de handelspolitiske og til dels ligger på siden av disse 

spørsmål. Her er det områder som forskning og utvikling, 
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utdanning, miljøsamarbeid og informasjonsutveksling som er de 

mest illustrative. 

De målsetningene som etterhvert har utkrystallisert seg dekker 

faktisk de fleste områder av arbeids- og næringsliv, og også 

flere tilstøtende områder. Målsetningene for samarbeidets omfang 

går utover det rent handelsmessige, og peker framover i retning 

en sektoriell integrasjon hvor det "europeiske økonomiske rom" 

også får betydning for den politiske utvikling på områder som 

f.eks. miljøvern og kultur. Dette må sees i sammenheng med at 

EES-prosjektet i hovedsak bygger på "Romatraktatens" bestemmelser 

om fri bevegelse av arbeidskraft, kapital, varer og tjenester, 

samt andre politisk områder som er definert inn under EF

organenes kompetanse. 

Et område hvor Norge og Island har et særlig forhold til 

majoriteten av EF-stater er det sikkerhetspolitiske. Gjennom 

medlemskapet i NATO er Norge og Island knyttet sammen med alle 

EF-stater bortsett fra Irland i en allianse med USA og Canada. I 

EF-regi er det utviklet et utenrikspolitisk samarbeide (EPS) som 

kan vise seg å komme til å ha betydning for den europeiske del av 

NATO. Videre eksisterer det et vest-europeisk forsvarssamarbeid 

hvor de fleste EF-land inngår - Vestunionen (VEU). EF har i seg 

selv ingen myndighet over det forsvarspolitiske samarbeide, og 

det er ikke sannsynlig at VEU kan utvikle en selvstendig rolle i 

forhold til USA/Canada. Dette fordi organisasjonen på langt nær 

rår over ressurser, det være seg administrative eller militære, 

som gjør den til et alternativ til NATO. 

Problemene som reiser seg i forbindelse med den handelsmessige 

utviklingen er både av politisk og institusjonell karakter. For 

det første krever den utviklingen som er skissert politiske 

vedtak som vil være bindende i forhold til norske myndigheters 

disposisjoner. For det andre krever denne utviklingen politiske 

institusjoner som muliggjør at vedtak fattes, at vedtak 

iverksettes og at vedtak overholdes. I forlengelsen av dette er 

det åpenbart at det kreves en institusjonell praksis eller et 
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organ som kan løse konflikter som vil oppstå i forhold til 

praktisering av vedtak og fortolkning av vedtak. 

5. TRE RETNINGER I TILPASNINGSARBEIDET 

Vi kan skille mellom tre vidt forskjellige retninger i forhold 

til de skisserte målsetninger: 

1. Medlemsskap i EF 

2. Ignoranse 

3. Tilpasning til EF 

Disse tre retninger er i utgangspunktet gjensidig utelukkende, 

men har det til felles at det er rom for variasjon innen for 

hver enkelt. 

Ved medlemsskap er rammebetingelsene gitt i form av 

traktatsbestemmelsene og annen EF-lovgivning. Variasjonen vil 

måtte komme innenfor rammen av disse bestemmelser og som et 

resultat av utfallet av forhandlingene som blir nedfelt i en 

tiltredelsesprotokoll. I forhold til målsetningene for norsk 

Europa politikk vil det her være tale om en overoppfyllelse av de 

vedtatte målsetninger. 

Ved å ignorere utviklingen i EF kan man neppe gjøre seg 

forhåpninger om å oppnå de mål som er satt. Dette fordi det ikke 

er noe som tyder på at EF på eget initiativ vil sørge for at 

spesifikke norske interesser blir ivaretatt. Selv med en 

betydelig senking av ambisjonsnivået for norsk Europa politikk 

vil denne innfallsvinkelen være lite fruktbar. Småstater har av 

erfaring måtte avfinne seg med at resultater på det 

internasjonale området er avhengig av aktivitet. Et eksempel på 

dette er at da Norge i 1972 endret målsetning i EF saken fra 

medlemsskap til handelsavtale måtte det tilveiebringes en meget 

aktiv politikk fra norsk side for å få et tilfredsstillende 

resultat i form av en frihandelsavtale. 
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Innenfor tilpasningsretningen kan de nåværende mål nåes. 

Spørsmålet blir hvilke strategier som best kan fremme disse mål. 

Videre vil det være et spørsmål om hvilke konsesjoner Norge må gi 

for å nå målene. Det er klart at det finnes varianter innenfor 

denne retningen som kan medføre stor grad av myndighetsavgivelse. 

Myndighetsavgivelsen vil i stor grad være avhengig av hvordan man 

institusjonaliserer tilpasningen, og det er i første rekke disse 

spørsmål som kan skape problemer internt i EFTA, og også av 

innenrikspolitisk karakter. Det som imidlertid er klart er at 

dette spørsmålet ikke utelukkende er et norsk innenrikspolitisk 

tema, men et spørsmål hvor både de andre EFTA-landene og EF vil 

komme til å øve innflytelse. Resultatet kan til slutt bli et 

produkt av norske ønsker og EFs krav. 

5.1. Fire strategier for tilpasning 

Vi kan skille mellom fire hovedstrategier for EF-tilpasning. 

Disse er ikke gjensidig utelukkende, og er derfor åpne for 

kombinasjoner. De fire hovedstrategiene er: 

- EFTA-strategien, 

- en nordisk strategi, 

- bilateral tilpasning, 

- autonom tilordning 

De to førstnevnte tilpasningsstrategiene er basert på 

multilateral samhandling. En situasjon der Norge sammen med andre 

stater forsøker å finne felles målsetninger og virkemidler for 

sin politikk overfor EF. De to siste strategiene er der Norge på 

egenhånd må forsøke å nå sine mål ved hjelp av nasjonale 

politiske virkemidler. 

5.1.1. EFTA-strategien 

Denne innfallsvinkelen er den som til nå har fått størst 

oppmerksomhet. Dette fordi EFTA-landene sammen med EF inngår i 

det påtenkte europeiske rom. På bakgrunn av Delors utspill i 

Strasbourg er det åpnet for tre hovedvarianter i denne. Det er 
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- opprettelsen av en felles tollunion, 

- utvidelse av frihandelsavtalene, 

- styrking av EFTA-organisasjonen til større grad av 

overnasjonalitet. 

Den mest ytterliggående varianten med hensyn til politiske og 

økonomiske konsekvenser er opprettelsen av en felles tollunion. 

Dette fordi man da måtte samordne handelspolitikken i hele 

område, delta i det utenrikspolitiske samarbeidet, og også inngå 

i et tett monetært samarbeide. Videre ville det være påkrevd med 

en harmonisering av avgiftspolitikken innen for en slik 

tollunion. En tollunion måtte også ha institusjoner av 

overnasjonal karakter hvor det var mulig å utforme den felles 

handels- og utenrikspolitikk, valutapolitikk og avgiftspolitikk. 

Videre ville et slikt samarbeide i stor grad hvile på EFs organer 

og beslutninger hvor fri bevegelse av varer, tjenester, kapital 

og arbeidskraft står som sentrale elementer. 

Styrking av EFTA i overnasjonal retning kunne fra norsk synspunkt 

være mindre problematisk enn en tollunion. Eventuelt kunne et 

overnasjonalt EFTA inngå i en tollunion med EF, hvor da en 

større grad av likeverdighet ville være sikret. Det problemet 

man her ville stå overfor er at politiske strukturer i andre 

EFTA-land ville slå ut i en klar skepsis mot en slik 

overnasjonalitet. Det samme er trolig tilfelle i forhold til 

problemstillingen omkring hele tollunionspørsmålet. 

Velger man en tollunion som tilknyttningsf orm uten å styrke EFTA 

i overnasjonal retning bør opprettelsen umiddelbart følges av ,en 

søknad om fullt medlemsskap i EF. Dette fordi en tollunion 

representerer en så sterk politisk binding at man bør sørge for 

deltagelse i de organer som kommer til å utforme den politikk som 

til sist blir felles for unionen. 

Ved å velge utvidelse av handelsavtalene til grunn for 

tilpasningsarbeidet gjennom EFTA vil man innfri forventningene 

knyttet til handelsliberalisering. Problemet med en slik 
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tilpasningsform ligger i at handelsavtaleinstituttet kan være 

eksluderende for en del av de målsetninger man ønsker å oppnå. 

Nedenfor presenteres en skjematisk oversikt over 

institusjonalisering av handelsforbindelser i form av 

frihandelsområde, tollunion og handelsavtaler. 

FRIHANDELSOMRÅDE 

Frihandelsområde baserer 
seg på avtaler mellom stater 
hvor varer tollfritt kan 
eksporteres mellom avtale
partene. Avtalene baseres 
på gjensidighet, og event
uelt bytte av ensidige 
innrømmelser. 

HANDELSAVTALER 

TOLLUNION 

En tollunion er basert på 
at de stater som inngår i 
en slik oppretter et fri
handelsområde hvor de i 
tillegg til å etablere et 
frihandelsområde også 
innfører felles toll over
stater som står utenfor. 

1). Avtaler mellom stater hvor det innrømmes tollfrihet 
eller bestevilkår (lavere tollsatser) mellom partene for 
handel med varer (omfanget kan variere med hensyn til 
produkter) på gjensidig basis. 

2). Avtaler hvor det innrømmes tollfrihet/bestevilkår 
for handel med varer, men hvor det er tale om å "bytte" 
ensidige innrømmelser. 

3). Avtaler hvor det blir enighet om ikke å diskriminere 
hverandres varer, hvor spesielle bestevilkårsklausuler 
kan knyttes til og hvor vekten blir lagt på særlige 
produksgrupper. 

5.1.2. Den nordiske strategi 

Det arbeidet som er utført av Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd i 

forhold til en felles nordisk Europa politikk er hovedsaklig 

defensiv i forhold til utviklingen innen EF-området. Tankegangen 

ser ut til å være at ved å utvikle et tett nordisk samarbeid på 

flere av de områder som omfattes av EFs politikk vil de nordiske 

land stå sterkt i eventuelle forhandlinger med EF. De tiltak som 

har vært foreslått er følgende: 
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- å fjerne handelshindringer i Norden og etablere et felles 

hjemmemarked, 

- å utforme en felles transportpolitikk, 

- å innføre et felles nordisk utdanningsområde, 

- å opprette et nordisk ungdomsutvekslingsprogram, 

- å inngå bindende avtaler innen miljøvernsektoren, 

- å inngå en bindende konvensjon om arbeidsmiljø 

Disse tiltakene vil alle falle inn under de sektorer som EF 

arbeider med i forhold til "det indre marked". Dermed er det 

åpent for nordiske forhandlinger med EF på disse områder hvor man 

kan vise til en felles nordisk politikk. 

5.1.3. Bilateral tilpasning 

Denne tilpasningsform er basert på norske framstøt overfor EF på 

områder hvor det ikke har lykkes i å utforme en felles politikk i 

EFTA-regi eller innenfor rammen av nordisk samarbeid. I en slik 

situasjon er det vår evne som aktør innenfor rammen av et forhold 

basert på gjensidige konsesjoner som vil bli avgjørende for å 

oppnå de mål som er satt. Problemet her er knyttet til at Norge 

kan komme i den situasjon at våre interesser for konsesjoner 

ligger i klar overkant av EFs interesse for de konsesjoner vi er 

villig til å innrømme. 

I en slik forhandlingssituasjon blir imidlertid prisen for de 

innrømmelser Norge får synliggjort gjennom de innrømmelser vi 

gir. Dermed kan man vurdere verdien av det man oppnår på 

bakgrunn av hva som må betales i form av innrømmelser. 

5.1.4. Autonom tilpasning 

I spørsmål av vital betydning for norske interesser er det lite 

heldig å komme i en situasjon der vi på ensidig basis må tilpasse 

oss de vedtak som blir fattet innen EF- systemet. Derimot kan det 

på en del områder hvor vi ikke har vesentlig interesser knyttet 
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til de vedtatte prinsipper og retningslinjer, eller hvor det er 

snakk om standardisering av liten betydning for norsk næringsliv, 

være aktuelt å adoptere de vedtak EF har fattet. Adopsjon av 

tekniske standarder er et ledd i en løpende internasjonalisering. 

Norge har som en liten industralisert stat i stor grad måtte 

basere mye av sin eksportrettede virksomhet på å etterkomme krav 

fra kundene. Teknisk standardisering kan faktisk by på større 

problemer for en del større industrinasjoner hvor mye av 

produksjonen har vært basert på hjemmemarkedet, og hvor nasjonale 

standarder har vært en del av næringslivets beskyttelse mot 

utenlandsk konkurranse. 

5.2. En kombinert strategi ? 

Med tanke på de problemer full integrasjon gjennom EFTA-sporet 

representerer, både internt i norsk politikk og blant EFTA

landene kan det bli aktuelt med en tilpasning som tar sitt 

utgangspunkt i en kombinasjon av de fire strategiene. Det er 

imidlertid ikke uproblematisk å følge en slik vei. Dette fordi de 

institusjonelle problemer ikke blir løst ved en slik tilnærming 

til problemkomplekset. 

Fordelingen av saksområder på de ulike strategier vil også være 

problematisk fordi EFs politikkutforming i stor grad forutsetter 

at flere områder kombineres. En nærliggende fordeling er 

imidlertid følgende: 

5.2.1. Tilpasningen gjennom EFTA 

De områder innenfor handelspolitikk, industripolitikk og 

næringspolitikk som er dekket av tilnærmet like formuleringer i 

EFTA-landenes handelsavtaler med EF. Dessuten de områder av 

handelspolitikk, industripolitikk og næringspolitikk hvor EFTA

landene er istand til å definere felles interesser og 

målsetninger. Videre enkelte politikk områder som går inn på 

forhold av betydning for konkurranselovgivningen i EFTA-EF

området, samt forskning- og utviklingssamarbeid på områder med 

relevans for næringspolitikk. 
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5.2.2. Tilpasningen via nordisk samarbeide 

I første rekke områder av kulturpolitisk betydning. Samarbeid 

innenfor utdanningssektoren og forsknings samarbeid uten klart 

definert næringspolitisk innhold. Det er også muligheter for at 

transportpolitiske spørsmål kan løses i nordisk regi. 

5.2.3. Bilateral tilpasning 

Dette vil i all hovedsak omfatte områder der Norge har helt 

spesielle interesser. Dette kan være områder som spørsmål knyttet 

til fiskerisektoren, energisektoren, skipsfart og mulig også 

spørsmål som omfatter landbrukspolitikk. Det er på det rene at 

det kan være ønskelig å flytte noen av disse sakene inn under 

EFTA-strategien hvis det er mulig å skape et felles grunnlag for 

dette innen EFTA. Særlig er dette tilfellet med fiskerisektoren 

hvor to EFTA-land, Norge og Island, har felles interesser. 

5.2.4. Autonom tilpasning 

Denne tilnærmingsveien er nærliggende å bruke når det gjelder 

lovharmonisering basert på tekniske standarder. Disse vil være 

behandlet multilateralt gjennom de europeiske standardiserings 

organer, hvor Norge er deltager, og burde ikke medføre problemer 

av politisk karakter. På enkelte andre områder kan det også komme 

på tale med en ensidig norsk tilpasning, særlig i spørsmål som 

ikke har vesentlig betydning for norsk næringsliv. 

5.3. Det institusjonelle spørsmål 

Uansett hvilke strategier som velges for tilpasning og i arbeidet 

med å skape et "europeisk økonomisk rom" vil det være behov for 

et sett av institusjoner som kan overvåke felles regler og de 

tiltak det er enighet om å iverksette. Videre må beslutninger som 

fattes gjøres i organer som sikrer alle land innen EES en viss 

grad av innflytelse. 
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For det første må det utformes et organ som er istand til å fatte 

beslutninger med hensyn til felles regler innen EES. Et slikt 

organ må mest sannsynlig utformes etter en ministerrådsmodell 

hvor vedtak fattes med enstemmighet. Dette er neppe det optimale 

resultat sett med EFs øyne. For EF kan dette i verste fall bety 

dobbelbehandling av saker, og at man kan bli tvunget til å endre 

vedtak fra EFs organer om disse ikke blir vedtatt med 

enstemmighet i EES-rådet. Dette kan best løses gjennom en 

prosedyre der EES-saker først blir forelagt EES-rådet for 

uttalelse før EF behandler forslaget i sine organ. 

For det andre må det opprettes en myndighet som kan avgjøre 

tvistesaker og fortolke vedtak. EF har i dag EF-domstolen som 

baserer sine avgjørelser på traktatene og gjeldende EF-lov. I 

utgangspunktet kunne det synes som en mulighet å utvide denne 

domstolen i EES-saker. Problemet her er imidlertid at dette kunne 

få som konsekvens at domsprimissene i EES-saker lett kunne 

fortone seg som underlagt EFs traktatbestemmelser. Videre er det 

spørsmål knyttet til EF-domstolens kapasitet. Denne er allerede i 

dag for liten til å ha en tilfredsstillende framdrift av 

saksbehandlingen. En annen mulighet er å opprette et organ som 

avgjør saker etter "voldgiftsprinsippet". Dette organ måtte bestå 

av representanter for alle EES-land. Her måtte man kunne fatte 

bindende flertallsavgjørelser på juridisk grunnlag, og de 

involverte parters representanter måtte være ekskludert fra 

saksbehandlingen. Denne form for overnasjonalitet kan være 

problematisk for en del EFTA-land, men for Norge ville dette bare 

være å konfirmere prinsippene om internasjonal voldgift, 

representert ved Haag-domstolen. Norge har akseptert denne 

domstolen gjennom i praksis å akseptere dens avgjørelser (f.eks. 

"Grønlandssaken"). 

6. KONSEKVENSER 

Hvis man etablerer EES vil dette ha konsekvenser for enkelte 

aspekter av norsk myndighetsutøvelse. Det er særlig på 

lovgivningssiden at en harmonisering vil ha konsekvenser for 

deler av norsk politikk. Næringslovgivningen slik den er utviklet 
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hos oss vil antakelig måtte endres på enkelte områder. Særlig vil 

det være av betydning at norske tjenesteytende næringer er 

oppmerksomme på at deres stilling kan bli preget av økende 

konkurranse. På den annen side vil vi antakelig se en tendens i 

retning av sammenslåinger av foretak både nasjonalt og 

internasjonalt. Det er imidlertid også en annen vei å gå for å 

oppnå internasjonalisering innen bransjer og sektorer. For det 

første er det strategien gjennom såkalt konsernfaglig samarbeid 

over landegrensene, og for det andre er det mulig å opprette 

(innen EF / EES?) Europeiske økonomiske interessegrupper. Denne 

siste "selskapsform" er myntet på bedrifter som ønsker å opprette 

felles datterselskaper i et tredje land innen for EF ( i 

framtiden EES ?), og som ikke ønsker fusjon over landegrensene. 

EF er i full gang med å harmonisere selskapsretten i 

medlemslandene. Dette vil sannsynligvis også få konsekvenser for 

de land som kommer til å inngå i EES. Det vil komme til å bli 

felles bestemmelser for registrering av selskaper, om stiftelse 

av selskaper, og om aksjekapital. Videre vil det bli felles 

bestemmelser om fusjon og oppsplitting av selskaper. Disse 

reglene må i stor grad også bli felles innenfor EES-området. 

Det er for tidlig å si noe spesifikt om hvordan norske 

myndigheter kommer til å forholde seg til de spørsmål som kommer 

i kjølvannet av den prosessen som nå er i gang. Den politiske 

situasjon har gjort det sannsynlig at Norge fram til 1993 kommer 

til å basere sin politikk på å tilpasse seg "det indre marked" på 

grunnlag av handelsavtalen. Dette vil bety at den norske 

holdningen til EES baseres på å utvikle et frihandelsområde 

mellom EFTA og EF. På denne bakgrunn er det sannsynlig at områder 

utenfor det handels-, industri-, og næringspolitiske må bli 

omfattet av andre strategier enn gjennom EFTA. Dermed kan man 

betrakte en kombinasjon av EFTA- og en nordisk strategi som 

sannsynlig for det tilpasningsarbeidet som vil bli utført på 

flernasjonalt nivå. I så fall må denne prosessen suppleres av 

både en tosidig og en-sidig tilpasning. 

Med hensyn til landbruket har vi sett at dette området ikke til 

nå er trukket inn i prosessen omkring norsk tilpasning til "det 
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indre marked". Derimot er landbrukspolitiske spørsmål satt på 

dagsorden innenfor rammen av GATT. Ettersom frihandelsområder og 

eventuelle tollunioner bygger på regler utarbeidet innenfor GATT

systemet kan også landbruksspørsmål komme på dagsorden i vår 

tilpasning til EF. Dette fordi utviklingen i retning av større 

liberalisering med varehandel også er initiert gjennom andre 

internasjonale kanaler enn EF og EFTA, og hvor disse 

institusjoner i stor grad setter dagsorden for både EF og EFTAs 

politikk. Hvis Norge velger å følge opp vedtak i GATT som har som 

konsekvens at handelen med landbruksprodukter liberaliseres, bør 

denne handelen gjøres til et tema i diskusjoner med EF. Dette 

fordi EF, og til en viss grad EFTA, utgjør våre største 

handelspartnere med denne type produkter. Det er derfor viktig å 

klargjøre norske politiske beslutninger i denne sektoren overfor 

våre viktigste handelspartnere. 
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